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BEKNOPTE MOTIVERING

In het voorstel voor het nieuwe ESA-95 transmissieprogramma wordt de tweecijferige 
COFOG-classificatie niet verplicht gesteld. Dit maakt het voor de Commissie en 
belanghebbende partijen in het algemeen zeer veel moeilijker om de patronen van 
overheidsuitgaven en de functionele onderverdeling ervan te analyseren.

Daarnaast is er geen vooruitgang te zien wat betreft het verzamelen van gegevens over 
overheidsuitgaven op NUTS II-niveau, ondanks de samenwerking en onderhandelingen met 
Eurostat in de afgelopen vier jaar. Uiteraard vormt dit een belemmering voor de Commissie 
en andere belanghebbenden bij het uitvoeren van een grondige en betrouwbare analyse van 
nationale beleidsmaatregelen, en met name van de patronen en trends in overheidsuitgaven en 
overheidsinvesteringen op regionaal niveau.

Overweging 3 van het voorstel van de Commissie voor een verordening luidt: "De burgers 
van de Unie hebben economische rekeningen nodig als basisinstrument voor de analyse van 
de economische situatie van een lidstaat of regio.".  Overheidsfinanciën en beslissingen 
omtrent overheidsuitgaven zijn als gevolg van de economische crisis nu wellicht meer dan 
ooit bovenaan de beleidsagenda komen te staan. Het valt moeilijk te begrijpen dat de 
Europese statistieken niet worden aangepast aan deze nieuwe realiteit door aanvullende 
basisstatistieken te verstrekken die de situatie van overheidsfinanciën op regionaal niveau en 
de gevolgen van de crisis in dit verband helpen verklaren. We mogen niet vergeten dat meer 
dan een derde van de totale overheidsuitgaven in de EU op andere overheidsniveaus wordt 
beheerd dan het centrale niveau. In sommige lidstaten ligt dit aandeel zelfs ruim boven de 
50%. Wat overheidsinvesteringen betreft wordt meer dan twee derde op regionaal en lokaal 
niveau uitgevoerd.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het bij deze verordening vastgestelde 
herziene Europese rekeningenstelsel (ESR 
2010) bevat een methodologie en een 
indieningsprogramma (waarin de 
rekeningen en tabellen worden 
gespecificeerd die alle lidstaten binnen de 
voorgeschreven termijnen moeten 
indienen). De Commissie moet die 

(10) Het bij deze verordening vastgestelde 
herziene Europese rekeningenstelsel (ESR 
2010) bevat een methodologie en een 
indieningsprogramma (waarin de 
rekeningen en tabellen worden 
gespecificeerd die alle lidstaten binnen de 
voorgeschreven termijnen moeten 
indienen). De Commissie moet die 
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rekeningen en tabellen op vaste tijdstippen 
ter beschikking van de gebruikers stellen, 
met name met het oog op het toezicht op de 
economische convergentie en een goede 
coördinatie van het economische beleid 
van de lidstaten.

rekeningen en tabellen op vaste tijdstippen 
ter beschikking van de gebruikers stellen, 
met name met het oog op het toezicht op de 
economische convergentie en een goede 
coördinatie van het economische beleid 
van de lidstaten. Het Europees Parlement 
moet regelmatig op de hoogte worden 
gehouden van het hele toezichtproces in 
verband met het Europese 
rekeningenstelsel.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Bijlage B – Tabel 10 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Code Variabelen

TE 6 bis. Totale 
overheidsuitgaven

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Bijlage B – Tabel 10 – punt 6 bis - streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Code Variabelen

P.51g - Totale bruto-investeringen 
in vaste activa van de 
overheid

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Bijlage B – Tabel 10 – punt 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Code Variabelen
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D.92 6 ter. Investeringssubsidie 
van de overheid

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Bijlage B – Tabel 11 – derde kolom – segment 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

COFOG-afdelingen COFOG-groepen(3)(7) COFOG-afdelingen COFOG-groepen(7)

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Bijlage B – Tabel 11 – derde kolom – segment 23 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

COFOG-afdelingen COFOG-groepen(3)(7) COFOG-afdelingen COFOG-groepen(7)

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Bijlage B – Tabel 11 – derde kolom – segment 29 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

COFOG-afdelingen COFOG-groepen(3)(7) COFOG-afdelingen COFOG-groepen(7)
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